Kúpna zmluva č. Z201830489_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Nám. Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
00151491
2020845046
nie je platca
SK6681800000007000004863
+421259722363

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Yves & Soteco Slovakia, s.r.o.

Sídlo:

Elektrárenská 13739/6, 83104 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35799331

DIČ:

2020258075

IČ DPH:

SK2020258075

Číslo účtu:

4007216021/7500

Telefón:

0918506070

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Čistiace a umývacie stroje

Kľúčové slová:

Čistiace a umývacie stroje

CPV:

39713410-0 - Stroje na čistenie podláh; 42924740-8 - Prístroje na čistenie pod vysokým
tlakom; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Umývací podlahový automat s pojazdom (TGB4055T alebo ekvivalent)
2. Jednokotúčový čistiaci stroj (HFT1530 alebo ekvivalent)
3. Vysokotlakový čistiaci stroj (MH 4M-200 alebo ekvivalent)
Položka č. 1:

Umývací podlahový automat s pojazdom (TGB4055T alebo ekvivalent)

Funkcia
Umývací podlahový automat určený na čistenie exteriérových aj interiérových tvrdých podláh.
Technické vlastnosti

Jednotka

Umývací podlahový automat s pojazdom (TGB4055T
alebo ekvivalent)

ka

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmer:

maximálne 130 x 79 cm (D x Š)

Prevádzková hmotnosť:

maximálne 190 kg

Plošný čistiaci výkon (teoretický):

minimálne 2000 m²/h

Objem nádrže na čistú vodu:

minimálne 40 L

Objem nádrže na špinavú vodu:

minimálne 40 L
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Minimum

Maximum

Presne
2

Nádrž na špinavú vodu odnímateľná s výpustnou
hadicou
Možnosť použitia čistiacej chémie
Napájanie:

batériové

Batérie:

minimálne 2x12V/100 Ah, bezúdržbové

Prevádzková doba na jedno nabitie:

minimálne 2 hod.

Pracovná šírka:

minimálne 55cm

Vlastný pojazd:

trakčný

Regulácia rýchlosti pojazdu
Integrovaná nabíjačka, pripojiteľná na 230V
Výkon motora kefy:

minimálne 300W

Výkon sacieho motora:

minimálne 400W

Sacia lišta s gumovou stierkou
Hlavica kefy vyklápacia pre jednoduchú výmenu kefy a
padov
Nastaviteľný prítlak kefy/padov
Výškovo nastaviteľná rukoväť pre vedenie stroja
Kryty a nádrže z extrémne pevného a chemicky
odolného plastu
Požadovaná minimálna výbava a príslušenstvo stroja:

Položka č. 2:

batérie, čistiaca kefa tvrdá na exteriérovú dlažbu, držiak padov, 2
ks pad hrubý, 2 ks pad stredný, 2 ks pad jemný, 2ks náhradná
gumová stierka sacej lišty

Jednokotúčový čistiaci stroj (HFT1530 alebo ekvivalent)

Funkcia
Čistiaci stroj na čistenie podláh a drevených parkiet mokrou aj suchou formou za použitia čistiacej a ošetrujúcej chémie, ľahko
prenosný.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Jednokotúčový čistiaci stroj (HFT1530 alebo ekvivalent)

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmer:

maximálne 130 x 60 x 50 cm (V x D x Š)

Prevádzková hmotnosť:

maximálne 35 kg

Šírka kefy:

minimálne 45 cm

Počet rýchlosti otáčania kefy:

minimálne 2 rýchlosti alebo plynulá regulácia

Napájanie:

230V

Dĺžka napájacieho kábla:

minimálne 15 m

Výkon motora:

minimálne 1000 W

Objem nádrže na vodu:

maximálne 12 L

Presne
1

Sací systém na odsávanie vody
Pojazd: pohybom rotačnej kefy
Požadovaná minimálna výbava a príslušenstvo stroja:

Položka č. 3:

kefa na parkety, držiak padov, 2 ks pad čistiaci, 2 ks pad leštiaci, 2
ks mikro pad, sací systém, nádrž na vodu

Vysokotlakový čistiaci stroj (MH 4M-200 alebo ekvivalent)

Funkcia
Priemyselný vysokotlakový mobilný horúcovodný čistič WAP
Technické vlastnosti

Jednotka
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Minimum

Maximum

Presne

Vysokotlakový čistiaci stroj (MH 4M-200 alebo
ekvivalent)

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmer:

maximálne 135 x 75 x 100 (D x Š x V)

Prevádzková hmotnosť:

maximálne 165 kg

Napájanie:

400 V

Dĺžka napájacieho kábla:

minimálne 5 m

Tlak čerpadla:

minimálne 200 bar

Prietok vody:

minimálne 950 L/hod.

Výkon:

minimálne 6,2 kW

Nastavenie ohrevu vody:

minimálny rozsah Eco mód 60 až 150 °C

Vysokotlakové čerpadlo:

kovové

Otáčky čerpadla:

minimálne 1400 ot/min.

Ohrev:

výmenník kategórie EcoPower s vysokým vykurovacím výkonom

Palivová nádrž:

minimálne 15 L

Spotreba paliva:

maximálne 4 kg/hod.

1

Pevná konštrukcia so 4 kolesami pre dobrú
manévrovateľnosť
Hlučnosť:

maximálne 93 dB

Ukazovateľ a varovný systém nedostatku paliva
Varovný systém úbytku oleja v čerpadle
AntiCalc systém
Integrovaný diagnostický systém
Zabudované automatické dávkovanie chémie
Nádoby na chémiu:

2 x 10L

Regulácia prietoku vody
Navíjací bubon na tlakovú hadicu
Dĺžka vysokotlakovej hadice:

minimálne 15m

Vstupný filter vody
Požadovaná minimálna výbava a príslušenstvo stroja:

2.3

vysokotlaková hadica, vstupný filter, vysokotlaková pištoľ s dlhým
nástavcom na trysky, tryska s plochým paprskom, rotačná tryska,
spojka na hadicu na prívod vody

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Objednávateľ požaduje dovoz a vyloženie tovaru na určené miesto
V prípade ponúknutia ekvivalentu dodávateľ zašle do 2 prac. dní od uzavretia zmluvy v elektronickej podobe presný typ a opis
ponúkaného tovaru, ktorý bude obsahovať podrobnú technickú špecifikáciu na posúdenie kvality a požadovaných parametrov,
k realizácii zákazky dôjde až po odsúhlasení (potvrdzujúci e-mail) ponúkaného tovaru
Dodávateľ pri dodaní tovaru predloží dodací list alebo faktúru ktorá musí obsahovať rozpis jednotlivých položiek s jednotkovou
cenou bez DPH, s DPH a celkovú cenu za dodané množstvo plnenia bez DPH, s DPH, dodací list bude tvoriť prílohu faktúry
Dodávateľ je povinný dodať predmet zmluvy nový, nepoužívaný a nepoškodený
Požadovaná záruka minimálne 24 mesiacov
Pokiaľ dodávateľ požaduje na zachovanie 24 mesačnej záruky vykonanie servisných prehliadok, všetky tieto prehliadky musia
byť vykonané v mieste objednávateľa a zahrnuté v cene výrobku vrátane všetkých nákladov (doprava, cena práce a iné)
Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku
Objednávateľ požaduje odskúšanie a zaškolenie obsluhy na mieste plnenia v pracovné dni v čase od 8,00 do 13,00 hod
Garancia dostupnosti náhradných dielov a servisu v rámci SR minimálne po dobu 60 mesiacov od dodania predmetu zákazky
Nástup na vykonanie záručných opráv najneskôr do 24 hod. od nahlásenia poruchy ak sa s objednávateľom nedohodne inak
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Odstránenie poruchy do 48 hod. od nahlásenia poruchy, v prípade že oprava bude trvať dlhšie dodávateľ zabezpečí bezplatný
dovoz a požičanie náhradného stroja až do odstránenia poruchy ak sa s objednávateľom nedohodne inak
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica:

Námestie Alexandra Dubčeka 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
30.07.2018 10:00:00 - 08.08.2018 10:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kus podľa technickej špecifikácie

Požadované množstvo:

4,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 341,25 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 009,50 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 24.07.2018 13:36:02
Objednávateľ:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
Yves & Soteco Slovakia, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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